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 Liběšický Poutníček roč.18, č.6 10.2. 2019  10.2.  Ne   5. neděle v mezidobí   Mše svatá v 10.00 v Liběšicích 11.2. Po  památka Panny Marie Lurdské (Světový den nemocných) 12.2.  Út   úterý 5. týdne v mezidobí   Den kanonie na Strahově – v 10.00 mše sv. v bazilice na Strahově 13.2.  St  středa 5. týdne v mezidobí              A d o r a č n í  d e n  z a  n o v á  p o v o l á n í  a  z a  r o d i n y           celodenní tichá adorace před Nejsvětější svátostí v kapli Božího Milosrdenství Mše sv. v 8.00 v Liběšicích (kaple Svaté Rodiny), odpoledne prázdninový program s Poutníčkových klubem 14.2.  Čt  památka sv. Valentina, biskupa - 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila v Římě  (869) 15.2.  Pá   pátek 5. týdne v mezidobí A d o r a č n í  d e n  a  n o c  n a š í  f a r n o s t i                          celodenní tichá adorace před Nejsvětější svátostí v kapli Božího Milosrdenství Mše sv. v 8.00 a v 17.00 v Liběšicích (kaple Svaté Rodiny) od 16.00 bruslení s Poutníčkovým klubem      16.2.  So   sobotní památka Panny Marie     Mše sv. v 8.00 v Liběšicích (kaple Svaté Rodiny) v 16.00  výroční setkání Fatimského apoštolátu v Koclířově u Svitav 17.2.  Ne   6. neděle v mezidobí Mše svatá v 10.00 v Liběšicích – s udílením svátosti nemocných                     v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Hřivicích ______________________________________________________________ 
� V souvislosti se svátkem Panny Marie Lurdské (11. února), kteý je zároveň Světovým dnem nemocných, je možné jako každý rok přijmout o příští neděli společně svátost nemocných. Je to veliká posila pro ty, kdo trpí vážnějšími nemocemi. Před jejím přijetím je vhodné přijmout svátost smíření (zpověď). 
� V týdnu od 11. do 17.2. 2019 probíhá opět Národní týden manželství. Má připomenout v blízkosti svátku sv. Valentina důležitost, hodnotu, krásu  a důstojnost tohoto životního stavu. Více na www.tydenmanzelstvi.cz. Tento projekt probíhá v mnoha dalších zemích světa.  
� Letošní rok přináší také mnohá výročí. Jedno z nich je tento čtvrtek a je spojeno s naším národním patronem sv. Cyrilem, bratrem sv. Metoděje. 
� Dětský karneval v Liběšicích se bude konat jako obvykle v sobotu před Popeleční středou,  2. března od 14 hodin na sále Obecního domu. Dary do tomboly vítány.  

Poutníčkova příloha roč.18, č.6 Požehnání pro všechny farníky, přátele  naší farnosti a dobrodince denně v 8:00,  ve 12:00 a ve 20:00 Pravým životním stylem křesťana jsou blahoslavenství                                             (Papež František, 21.2.2019)   „Pánovo slovo je nové víno, a k tomu, abychom byli křesťany, je zapotřebí nový životní styl,“ kázal papež František při ranní mši v kapli Domu sv. Marty.  Podnětem mu bylo dnešní evangelium (Mk 2,18-22), kde Ježíš vysvětluje novost, kterou do světa vnáší: »Nikdo nenalévá mladé víno do starých měchů, jinak víno měchy roztrhne  a přijde nazmar víno i měchy. Mladé víno do nových měchů« (v.22). „Je zapotřebí nové jednání, nový styl – vysvětloval Petrův nástupce – a tento nový styl dovedou ukázat jedině blahoslavenství. Abychom pochopili, jaký styl je křesťanský, možná nám prospěje, pochopíme-li nejprve, co je to nekřesťanský styl, který je vlastní nám. Podívejme se na tři typy takového nekřesťanského stylu, totiž žalobnický, zesvětštělý  a sobecký. „Žalobnický styl je stylem takových věřících, kteří neustále obviňují druhé. Žijí  z obviňování. Říkají: »Takto ne, to není správné. Ten to nedělá správně.« Neustále druhé diskvalifikují. Řekl bych, že je to styl pomýlených stoupenců spravedlnosti, neustále hledajících, jak druhé obžalovat. Nevidí však, že je to ďábelský styl. V Bibli je ďábel nazýván »velký žalobník«, který bez ustání obžalovává druhé.“ „To je móda dnes – pokračoval papež – i v Ježíšově době. Žít obviňováním druhých  a hledáním jejich defektů není křesťanský styl. A podobně to platí o zesvětštělém, mondénním stylu, který umožňuje i katolíkům odříkat Krédo, ale žít marnivě, domýšlivě, lnout k penězům  a považovat se za soběstačné. „Pán ti nabídnul nové víno, tys nevyměnil měchy. Zesvětštění působí zkázu velmi mnoha lidem! Dobrým lidem, kteří však přijímají ducha marnivosti, domýšlivosti a okázalosti. Nedostává se jim pokory, a pokora je součástí křesťanského stylu. Musíme se jí učit od Ježíše, od Madony, od svatého Josefa, kteří byli pokorní.“   Dalším nekřesťanským stylem, který se vyskytuje i v našich společenstvích, je sobectví – řekl dále František. Je to duch sobectví, duch lhostejnosti toho, kdo se považuje za dobrého katolíka, dělá si svoje a nestará o problémy, nemoci a bolesti druhých. To je pokrytectví, které vytýkal Ježíš učitelům Zákona.   „Křesťanským stylem jsou blahoslavenství: tichost, pokora, trpělivost, láska ke spravedlnosti, schopnost snést pronásledování, nesoudit druhé... To je křesťanský duch, křesťanský styl. Chceš-li znát, jaký je, abys neupadl do žalobnického, sobeckého  a zesvětštělého stylu, čti blahoslavenství. To je náš styl. Blahoslavenství jsou nové měchy, jsou cestou, vedoucí k cíli. Být dobrým křesťanem, k tomu je zapotřebí umět recitovat Krédo srdcem  a také Otčenáš recitovat srdcem.“ _________________________________________________________ Sbírka na liběšické zvony  23 00 64 89 16 / 2010,  VS 2017    


